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                         İYYÜ Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUVAM) Hakkında 

Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUVAM), engelliliğin önlenmesinde, fırsat 

eşitliği ve toplumsal rehabilitasyon çerçevesinde engelli öğrenciler ve diğer engelliler için 

sağlık ve sosyal politikaların oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapmak, bu çerçevede sivil 

toplum kuruluşları ağının oluşturulmasına, kurumsal ve akademik katkı yapmak, engelsiz 

projelerin planlanması, projelendirilmesi hususlarında ulusal ve uluslararası ilgili kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği, proje ve program ortaklığı yapmak, üniversitenin imkanlarının bu 

amaçlar  doğrultusunda proje ortakları ile ortak kullanımını ve Üniversitenin bu alandaki ulusal 

ve uluslararası kurum ve kuruluşlara akreditasyonunu ve engelsiz üniversite unvanını 

kazanmasını amaçlamaktadır. Amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için, üniversitenin her bir 

birimi ile işbirliği içerisinde olmaya ihtiyaç duymaktayız. Bu kılavuz aracılığı ile, merkezin 

hizmet ilke ve usulleri hakkında bilgi ve farklı engel gruplarına özgü akademik uyarlamaları 

sizlere sunmaktayız. 

                         Engelsiz Üniversite ve Erişilebilirlik  

Erişilebilirlik, üniversitelerdeki tüm akademik, sosyal ve fiziki düzenlemelerin herkesin 

ihtiyaçlarına yanıt verecek biçimde düzenlenmesi anlamına gelmektedir. Ders materyallerini, 

ders programlarının, web sayfalarının, üniversitelerdeki fiziki düzenlemelerin engellilerin 

erişimine uygun biçimde düzenlenmesi halinde engelsiz üniversiteden söz edilebilir. Bu 

konularda erişilebilirliğin nasıl sağlanabileceğini ortaya koyan evrensel standartların izlenmesi 

gerekmektedir. Bu tasarımlar, üniversitelerdeki bina girişleri ile başlar ve dersliklerdeki masa-

sıra düzenlerine, labaratuvardaki hareket alanlarına kadar çok geniş yelpazede düzenlemelerle 

devam eder. Engelli öğrenciler üniversitede eğitim görmelerinde erişilebilirlik esaslarında 

temel istekleri olan, karar mekanizmalarına dahil edilme, ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik, 

izolasyonla mücadele ve entegrasyon, erişilebilirlik/ulaşılabilirlik ve engelsiz üniversite, 

bireysel farklılıklara saygı gösterilmesi konularında bilinçli hareket edilecektir. 

 

                       Engelliliğe Özgü Yönergeler 

Bu bölümde, bazı engelleyici durumların tanımları ile yükseköğretimdeki uyarlamalara 

ilişkin kısa bir kılavuz sunulmaktadır. Karşılaşacağınız durumların burada belirtilenlerle sınırlı 

olmadığını ve bireysel farklılıklar bulunduğunu unutmayınız. 
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                       Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (Hiperkinetik Bozukluk) 

Ruhsal ve Davranışsal Bozuklukların Sınıflandırılması ICD-10’da da belirtildiği üzere 

hiperkinetik bozukluklar erken gelişimsel dönemde ortaya çıkarlar (genellikle yaşamın ilk 5 

yılında). Bu bozuklukların başlıca özellikleri bilişsel düzeyde katılım gerektiren etkinliklerde 

süreklilik göstermemenin yanı sıra dağınık, iyi düzenlenmemiş ya da yoğun bir etkinliği 

tamamlamama ve hatta hiçbir etkinliği tamamlamaksızın bir diğerine yönelme eğilimidir. Bu 

sorunlar genellikle okul yılları boyunca ve hatta yetişkinlik döneminde da devam eder  ancak 

bu durumdan etkilenen birey etkinlik ve dikkat açısından aşamalı bir ilerleme gösterebilir. Bu 

durumdan etkilenen öğrenciler şunları deneyimleyebilirler: Görevleri ve ödevleri zamanında 

bitirmede zorluk, düşünceyi bir noktada toplamada yetersizlik (konsantre olamama), 

hareketlilik sebebiyle eksik bilgi edinme ya da odağı kaybetme, zaman planlamasında zorluk, 

kolayca dikkatinin dağılabilir olması ve sırasının kendisine gelmesini beklemede zorluk 

gösterebilirler. 

                        Özel Öğrenme Güçlüğü 

Özel öğrenme güçlükleri Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde (2006) “dili yazılı ya 

da sözlü anlamak ve kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya 

birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma 

ya da matematiksel işlemleri yapma” şeklinde tanımlanmaktadır. Özel öğrenme güçlüğü, en 

az normal ya da normalin üstünde zihinsel işlevsellikle birlikte şu alanlardaki eksikliklerde 

gözlemlenir: İşitsel ve görsel işleme, bilgi işleme hızı, soyut ve genel akıl yürütme, bellek 

(uzun süreli, kısa süreli, görsel, işitsel), konuşma ve yazılı dil becerileri, okuma, çözümleme 

ve kavrama becerileri, matematiksel işlem becerileri ve kelime problemleri, görsel mekânsal 

beceriler, ince ve kaba motor becerileri ve yürütücü işlevler (problem çözme ve organizasyon). 

Disleksi, gelişimsel koordinasyon bozukluğu, dispraksi ve diskalkuli özel öğrenme güçlüğü 

örneklerindendir. 

                        Asperger Sendromu 

Asperger sendromu, ICD-10 Zihinsel ve Davranışsal Bozuklukların 

Sınıflandırılması’nda sosyal alanda ve iletişimde belirgin zorluklar, kısıtlı ilgi alanı ve 

tekrarlayıcı hareketlerle karakterize olan yaygın gelişimsel bozukluklardan biridir. Çocukluk 

otizmi ve atipik otizmle benzerlikler gösteren asperger sendromu, bu bozukluklardan bilişsel 

gelişim ve dil gelişiminde gerilik yaratmaması yönünden farklıdır. Bilişsel gelişimde bir 

gecikme veya gerilik olmadığı için asperger sendromu olan birçok birey normal aralıkta genel 



  

zekaya sahiptir ancak bir şekilde diğer normal zeka aralığında olan diğer insanlara göre daha 

yeteneksiz görülürler. Çocukluk çağında fark edilen asperger sendromu özellikleri ergenlik ve 

yetişkinlikte dış çevreden etkilenmeden sabit bir şekilde devam eder. Asperger sendromu olan 

“bireylerin ‘tipik’ bireylerden daha düşük veya daha yüksek işlevselliği olmadığı” belirtilir. 

Bu yüzden, bu durumun “bir kusur değil bir farklılık” olarak değerlendirilmesini öngörülür. 

Asperger sendromu olan bireylerin problem yaşama ihtimalleri olan üç alan: esnek düşünme, 

sosyal - duygusal etkileşim, dilin kullanılması ve iletişimdir. Bu alandaki problemler kendini; 

arkadaşlık kurma ve devam ettirme, günün yapılandırılmamış kısmıyla baş etme ve işbirliği 

içinde çalışma gibi alanlarda gösterir. Dolayısıyla, grup çalışmaları ve rutin yaşamlarında 

meydana gelen herhangi bir değişiklik Asperger sendromu olan bireylerin işlevselliğini 

olumsuz yönde etkileyebilir. (Hughes ve ark., 2010; Kennedy ve ark., 2008).  Asperger 

sendromu olan bireyler ayrıca; sözel bilgiyi işleme ve tutma konusunda; otobiyografik 

hafızaya dair ipuçlarını kullanma, sözel dili ve beden dilini kullanmada problem yaşayabilirler. 

Bu yüzden; şakayı, alayı veya deyimleri anlama; yüz ve beden ifadelerinden çıkarım yapma; 

empatik olma ve genelleme yapma yetisine sahip olmayabilirler. İletişim ve sosyal etkileşimde 

yaşanan bu zorluklar Asperger sendromu olan bireylerde alışık olunmayan beden diline, 

iletişimi bölmeye ve sözel materyali yanlış anlama gibi duruma uygun olmayan davranışlara 

neden olabilir. (Kennedy ve ark., 2008). 

                       Otizm Spektrum Bozukluğu 

Otizm spektrum bozukluğu (OSB), belirtileri erken çocukluk döneminde ortaya çıkan, 

genellikle etkileri ömür boyu süren, bireylerin sosyal etkileşim ve iletişim kurma becerilerinde 

sınırlılığa yol açan, sınırlı ilgi ve tekrarlanan davranışlara neden olan nöro-gelişimsel bir 

bozukluktur (DSM-5 [The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders], 2013). 

                       Görme Yetersizliği 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, bir kişi hafif, orta ve ağır düzeyde görme yetersizliğine 

sahip olabilir ya da kör olabilir. Bir kişinin mevcut görme yeti düzeyi ile neler yapabileceği 

kişiden kişiye değişebilir. Yükseköğretimde görme yetersizliği olan öğrencilerin sorun alanları 

dört farklı kategoriye ayrılmıştır. Bu kategoriler “öğrencinin kendi tutumu (örneğin; öz-kimlik, 

görme yetersizliğiyle yaşamanın olumlu özellikleri, destek bağları), kurumsal koşullar 

(örneğin; kampüsün gidiş-gelişe uygunluğu, merkezi hizmet desteği, okul düzeyinde destek), 

dış destek (örneğin; kampüse ve kampüsten yolculuk, dış finansal destek) ve diğer kişilerin 

tutumları (örneğin; ailevi tutumlar, personelin/çalışanların tutumu)” olarak belirtilmiştir. Bir 



  

diğer deyişle, bu öğrenciler, yerleşkede mobilite/hareketlilik, basılı ya da diğer görsel 

materyallere erişim, slaytlardaki ya da tahtadaki yazılı notlara erişim, not alma, şekil, resim ve 

tablo gibi görsel araçların kullanıldığı dersleri anlama, okuma, uzağı ya da yakını görme, 

karanlıkta ya da aydınlıkta görme gibi konularda zorluklar yaşayabilirler. 

                       Hareket Güçlüğü 

Hareket güçlüğü çeşitli şekillerde ve farklı nedenlerle olabilir. Hareket güçlüğü bazen 

doğuştan, bazen de doğum sonrasında oluşabilir. Bazı hareket güçlükleri durağan, bazıları da 

ilerleyen bir türde olabilir. Hareket güçlüğü, serebral palsi, multipl skleroz, kas distrofisi, spina 

bifida, hidrosefali, eklem iltihabı, omurilik yaralanması ve ampütasyon gibi durumları içerir; 

ancak bu durumlarla sınırlı kalmamaktadır. Hareket güçlüğü olan öğrenciler çevresel ve 

tutumsal engeller dolayısıyla zorluk yaşayabilirler. Not tutma, dersliğe, sınav salonuna, 

kütüphaneye ya da herhangi bir mekâna ulaşma, vücut duruşunu koruma ve belirli bir süre 

boyunca aynı pozisyonda kalma gibi durumlarda zorluk yaşayabilir, kronik ağrı çekebilirler. 

Bazı durumlarda da öğrenciler sözlü iletişim kurma konusunda sıkıntı yaşayabilirler. 

                        İşitme Yetersizliği 

Dünya Sağlık Örgütü, işitme yetersizliğini ve sağırlığı şu şekilde tanımlamaktadır: 

“İşitme yetersizliği, normal duyma yetisi olan bir kişi kadar iyi işitememe durumudur.  İşitme 

yetersizliği olan kişiler işitmede zorluk yaşayabilir ya da sağır olabilirler. Eğer bir kişi 

tamamen  işitemiyorsa, bu durum sağırlık olarak tanımlanmaktadır.” Sağır ya da işitme 

yetersizliği olan kişiler işitme cihazı kullanabilir ancak işlevsel bir işitmeye sahip 

olmayabilirler. Bazı işitme engelliler endüksiyon halkası gibi teknolojik cihazların 

kullanımıyla belirli koşullar altında işitebilirler; kimileri işaret dilini, dudak okumayı 

kullanabilir, kimileri de sözlü iletişim kurabilirler. Dolayısıyla, sağır olan ya da işitme 

yetersizliği olan kişiler mevcut işitme düzeyleri ve kullandıkları iletişim yöntemi açısından 

çeşitlilik gösterirler. Yükseköğretimde, işitme yetersizliği yaşayan ya da sağır olan öğrenciler 

bilgiye ulaşabilmede genellikle üçüncü şahıslara bağlı olabilirler ve bu sebeple öğrenci ile 

öğretim elemanı arasında doğrudan iletişim oldukça sınırlıdır. Bu öğrenciler, ders notlarını 

okuma gibi anlamaya yönelik okuma yapma, akıcı ve anlatımsal yazma, imla, dilbilgisi, 

iletişim, belirlenen tarihlere uyum, büyük gruplarla çalışma, muğlak bilgiyi anlama, ders 

anlatımları sırasında bilgi edinme, telaffuz ve sözlü sunum yapma gibi alanlarda zorluk 

yaşayabilirler. İşitme yetersizliği yaşayan ya da sağır olan öğrenciler aynı anda birden fazla 

uyarıcıyla ilgilenemezler; örneğin, bir öğrenci eşzamanlı olarak hem dersi anlatan kişiye hem 



  

de görsel uyarıcıya odaklanamayabilir. Ek olarak bu öğrenciler, grup tartışmalarında söz 

sırasının kimde olduğunu fark edemeyebilirler. 

                       Süreğen Hastalıklar 

 Süreğen hastalıklar, vücudun bir veya daha fazla işlevinin etkilendiği durumları 

içermektedir. Bu durumlar solunumsal, immünolojik, nörolojik ve dolaşım sistemleri ile ilgili 

olabilir. Bu değişim hastalığın etkileri ve semptomları açısından önemlidir. Bu süreğen 

hastalıklar: kanser, kimyasal bağımlılık, kronik yorgunluk sendromu, şeker hastalığı, 

disotonomi, epilepsi, AIDS, çoklu kimyasal duyarlılıklar, böbrek yetmezliğidir. Bu hastalıklar, 

kampüs çevresinde ve sınıfta hareket etme, derslerde not alma, konsantrasyon, zaman yönetimi 

ve kaygı gibi zorluklara neden olabilir (Bolat, 2018). Diyabet, kanser gibi süreğen hastalıkların 

ve şizofreni, bipolar affektif bozukluk gibi psikiyatrik durumların, öğrencilerin akademik 

yaşamları üzerinde engelleyici etkileri olabilir.  

 

                       Diğer Engelleyici Durumlar        

                       Engeller Yalnızca Fiziksel Değildir.  

Engeller karşımıza kronik hastalıklar, Asperger Sendromu, Dikkat Eksikliği ve 

Hiperaktivite Bozukluğu, ya da bipolar bozukluk olarak çıkabilir. Önyargılı ve kalıplaşmış 

tutumlar, engelli öğrencileri yaşama tam katılımdan alıkoymaktadır. Acıma gibi yaygın 

kalıplaşmış tutumlara ek olarak, engelli bir öğrencinin bölümünde ya da herhangi bir derste 

başarılı olup olamayacağına dair önyargılı tutumlar, öğrencilerin akademik ortamlarda 

yeterlilik hissini azaltıcı etkiye sahiptir.  

                        Engelleyici Durumlar Her Zaman Görünür Olmayabilir.  

Örneğin; işitme güçlüğü olan kişi, işitme cihazı kullanmıyorsa bu kişinin durumu 

diğerleri açısından görünür değildir. Ayrıca, kronik sağlık durumları kişi üzerinde engelleyici 

etkilere sahip olabilir ve kişi paylaşmadığı sürece durumunun farkına varılmayabilir. Görünür 

olmayan bir diğer durum da öğrenme güçlüğü (Asperger Sendromu, Dikkat Eksikliği ve 

Hiperaktivite bozukluğu vb. gibi) olabilir. Dolayısıyla, engelleyici durumunu sizinle paylaşan 

öğrenciye sanki sizi kandırıyormuş gibi davranmamalısınız. Bu gibi durumlarda, öğrenciden 

daha detaylı bilgi talebinde bulunabilir ya da Yuvam’dan öğrencinin durumuna ilişkin bilgi 

edinebilirsiniz.  

 



  

                        Engelli Tanıları Aynı Olan Farklı Kişilerin İhtiyaçları Farklı Olabilir. 

Engelli bireyler aynı ya da benzer tanılara sahip olabilir ancak bu durum, ilgili kişilerin 

aynı stratejileri kullandığı ya da aynı yetilere sahip olduğu anlamına gelmez. Örneğin; görme 

engelli iki öğrenciden biri Braille aracılığıyla okumayı tercih ederken, diğeri işitsel materyaller 

kullanmayı tercih edebilir ya da mevcut görme durumuna ilişkin yetileri farklılık gösterebilir. 

Sonuç olarak, engelli kişiler arasında daima bireysel farklılıklar bulunmaktadır. Ders ve sınav 

uyarlamaları yaparken mutlaka kişinin ihtiyacına özel olmasına dikkat edilmelidir.  

 

                      Kişinin Engel Durumunu Dikkate Alarak Akademik Yetisi Hakkında Karar Vermeyiniz. 

Yapılan uygun akademik uyarlamalar aracılığıyla, engelli öğrenciler alanlarında başarılı 

olabilirler. “Bu kişi yapamaz” şeklinde düşünmek yerine, “Bu kişi nasıl yapabilir?” diye 

düşününüz ve “Öğrenci akranlarıyla eşit olabilmek için ne gibi değişik çözümlere ihtiyaç 

duymaktadır?” sorusuna odaklanınız. 

 

                        Bir Kişide Birden Fazla Engel Olabilir. 

Bir işitme engelli aynı zamanda görme yetersizliğine sahip olabilir. Bu gibi durumlarda 

uyarlamalar, öğrencinin her bir engel durumu gözetilerek düzenlenmelidir.  

 

                        Bir Dersi Erişilebilir Kılmak İçin İlk Adımlar 

• Dersin izlencesine şu şekilde bir duyuru ekleyiniz: “Engel durumuna özgü akademik 

uyarlamaları ve/veya yardımcı kaynakları edinmek için, engelli öğrencilerin dersin 

öğretim elemanı ya da YUVAM ile en kısa sürede iletişime geçmeleri gerekmektedir.” 

• İlk dersinizde, “Engel durumuna ilişkin akademik uyarlama talebinde bulunmak 

isteyen öğrenciler, lütfen en kısa sürede benimle iletişime geçiniz.” şeklinde sınıfta 

genel bir duyuru yaparak, öğrencileri sizinle iletişim kurmaya davet ediniz. 

• Engellerinden kaynaklanan sorunları danışabilecekleri ve sosyal çevreye uyumunu 

sağlamak amacı ile  ilgili birimlere (fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon, sosyal 

hizmetler vb.) yönlendirmek.  

 



  

                       ÖĞRETİM ELEMANLARI ENGELSİZ EĞİTİM-ÖĞRETİM İÇİN NELER YAPAR? 

1. Yasal düzenlemelere uygun davranarak engelli öğrenciler için gerekli uyarlamaları 

uygulama sorumluluğunu yerine getirir. 

2. Vermekte olduğu dersler için ders izlencesi sağlar.  

3. Öğretim elemanları ilk dersinde, “Engel durumuna ilişkin akademik uyarlama 

talebinde bulunmak isteyen öğrenciler, lütfen en kısa sürede benimle iletişime geçiniz” 

şeklinde genel bir duyuru yaparak engelli öğrencileri kendisiyle iletişim kurmaya davet eder.  

4. Öğrencinin mahremiyetine saygı duyar ve engeline ilişkin bilgileri gizli tutar.  

5. Bir dersi ya da bir programı, dersi alan engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına göre daha 

erişebilir kılmak ve bu öğrencilerin özel durumundan kaynaklanan engel ve dezavantajları 

ortadan kaldırmak için uyarlamalar yapar.  

6. Ders sunumlarına “Engel durumunuzdan ötürü herhangi bir akademik uyarlamaya 

ihtiyaç duyuyorsanız lütfen benimle iletişime geçiniz” ifadesini ekler.  

7. Öğretim elemanı engelli öğrencilere sunduğu hizmetleri ve imkânları eşitler ve tüm 

öğrencileri eşit şartlarda öğretime katar.  

8. Derslerin ses kayıt cihazıyla kaydedilmesine imkân tanır ve/veya engelli öğrencilerin 

derslerin ses kayıtlarına erişimleri sağlar.  

9. Ders notlarını ve sunumlarını engelli öğrencilerle ihtiyaca uygun şekilde (elektronik 

formatları, ses kayıtları vb) paylaşır.  

10. Ders takip etmekte herhangi bir sorun yaşanıp yaşanmadığını tespit emek üzere 

öğrencileri gözlemler. Desteğe ihtiyacı olan öğrenciyi tespit ederek öğrenciyle özel olarak 

iletişime geçer ve öğrenciyi ilgili birimlere yönlendirir. 

 11. Engelli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda ders ile ilgili materyali engel gruplarını 

göz önünde bulundurarak hazırlar ve ders öncesinde öğrencilere verir. 

 12. Derslerle, ders programları ile ya da sınavlarla ilgili yapılacak duyurularda ve 

ilanlarda engelli öğrencilerin engel durumlarını göz önünde bulundurarak çeşitlilik (görsel, 

işitsel, işaret dili ile vb) sağlar.  

 13. Engelli öğrencilere karşı duygusal yaklaşım, sınavlarda ayrıcalıklı davranma, bazı 

akademik çalışmalardan ya da derslerden muaf tutma gibi pozitif ayrımcılık yapmaz. 



  

 14. Öğretim elemanı, değerlendirme aktivitelerinde bu öğrencilere engelinden dolayı ek 

puan vermez, öğrencinin aldığı akademik uyarlama sebebiyle puan eksiltmesi yapmaz.  

15. Gerekli durumda engelli öğrencilerin bireysel olarak sınava girmelerine imkân 

sağlar.  

16. Gerekli durumda engelli öğrenciler için farklı formatlarda sınav hazırlar.  

17. İlgili Fakülte/MYO/Bölüm Başkanlığı/Program Başkanlığı kanalı ile ihtiyaç halinde 

engelli öğrencilere sınavlarda okuyucu ve işaretleyici/yazıcı görevlendirilmesini sağlar.  

18. İhtiyaç halinde sınavlarda öğrencilere ek süre verir.  

19. Engelli öğrencilerin talepleri değerlendirilerek bir gün içinde en fazla iki sınav olacak 

şekilde sınav programında düzenleme yapılmasını sağlar.  

20. Sınavlarda soruların anlaşılırlığını artırmak üzere görsel öğeler kullanır.  

21. Görme engeli olan öğrencilerin sınıftaki ön sıralara oturmasını sağlar. Mümkün 

oldukça somut örnekler ile dersi anlatır. 

22. Görme engelli öğrenciler arasında Braille yazısını kullanan öğrenciler varsa dersi 

yavaş anlatır.  

23. Sınıfta işitme engelli öğrencisi olan öğretim elemanları yüzü öğrencilere dönük bir 

şekilde konuşur. Tahtayı kullanırken yüzü öğrencilere dönük olmayacağından tahtaya 

yazdıklarının dışında bir şey anlatmaz. Dersi, derslikte ön sıralarda oturmasını sağladığı işitme 

engelli öğrencilerin, dudak hareketlerini takip edeceği bir pozisyonda durarak yavaş anlatır. 

Ders notlarını ders başlamadan öğrencilere verir.  

24. Staj yapan engelli öğrencimizin staj öğretim elemanına engelli öğrenci hakkında bilgi 

verilmelidir.  

25. Engelli öğrencilerin akademik, sosyal ve psikolojik sorunlarına yardımcı olabilmek 

için gerektiğinde YUVAM, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ve Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığı ile irtibata geçilmelidir. 
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